
Combinações grelha/moldura pré-fabricadas em aço inoxidável es-
covado polido com alto brilho ou com revestimento pulverizado, com 
dimensões 50 - 180 cm (comprimento da grelha), com moldura em 
design elegante Schlüter-QUADEC ou a cobertura de canais sem 
moldura para revestimento cerâmico igual à superfície do duche.

• Combinações grelha/moldura pré-fabricadas em aço inoxidável escovado polido 
com alto brilho ou com revestimento pulverizado

• Disponível em 14 comprimentos de 50 –180 cm com diferença de 10 cm cada
• Remate com decoração elegante QUADEC com suporte de grelha integrado
• Remate de suporte ajustável de forma continua em aço inoxidável em duas 

versões para material de revestimento de 3 mm a 25 mm de espessura
• Variantes da cobertura de canais:
 A – Fechada em aço inoxidável com furos de escoamento laterais
 B – Grelha de entrada furada quadrada
 C – Cavidade em U para montagem do material de revestimento
• Sem juntas de silicone entre o revestimento e o remate
• Adequado para passagem com cadeira de rodas
• Nos comprimentos 50 – 120 cm também com gravação individual
  D – Grelha portadora em aço inoxidável
• Adequado para todas as espessuras de acabamento
• Ideal para pedra natural

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

Grelha com moldura e portadora

Moldura de contorno estreita com capas de design em aço inoxidável 
elegante, adequadas para corpos de canal Schlüter-KERDI-LINE. 
A estrutura de contorno é infinitamente variável para materiais de 
acabamento entre 6 a 18 mm de espessura.

• Combinações pré-fabricadas de moldura/grelha em aço inoxidável 
escovado.

• Disponível em 8 comprimentos de 50–120 cm em graduações de 
10 cm

• Moldura estreita e grelha de design em aço inoxidável maciço 
escovado.

• Estrutura de montagem ajustável de aço inoxidável para cobertura 
de materiais de 6 a 18 mm de espessura

•  3 variantes da grelha de design 
E – Design FLORAL 
F – Design CURVE 
G – Design PURE

• Sem necessidade de juntas de silicone entre a moldura e a grelha
• Adequado para passagem com cadeira de rodas
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O seu distribuidor autorizado:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal
Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro

Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Lista de controlo de materiais e de compras

Inovações para um prazer no 

duche sem fim

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E, F, G)

Moldura com grelha de design

E F G

Schlüter®-KERDI-LINE

A D

Design A - SOLID Design B - SQUARE Design C - FRAMED TILE Design D - TILE

Para a montagem do escoamento em linha, são necessários os  
seguintes materiais: 

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-H ou -V Canais de escoamento 

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-F com escoamento horizontal e frontal

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-VOS  
com escoamento vertical e descentral

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C  
Combinações de grelha e remate

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-D Cobertura de canais sem caixilho

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E/F/G)  
Moldura com grelha de design

*	*	Cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L

*	*	Argamassa fina (cimento cola)

*	*	Material para as juntas 

Outros produtos do sistema para chuveiros sem barreiras:

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S Cunha com inclinação

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R perfis de ligação à parede

*	*	Schlüter®-KERDI-SHOWER placas com inlclinação 

*	*	Schlüter®-DILEX-EKSN 
Perfil de juntas de dilatação para a área de entrada

*	*	Schlüter®-RENO-U Perfil de transição para a área de entrada

*	*	Membranas de impermeabilização Schlüter®-KERDI-KEBA 

*	*	Schlüter®-KERDI Fitas de vedação



Schlüter-Systems oferece-lhe …
…a ferramenta completa para a construção de bases de duche ao 
nível do pavimento. Um sistema que vai mais além do que a soma dos 
seus componentes. Os componentes, que combinam perfeitamente 
entre si, estão concebidos de tal forma que com poucos meios e 
habilidade manual, se consegue a plena garantia na instalação. O de-
senho modular garante uma maior flexibilidade tanto aos instaladores 
como aos clientes.

Schlüter-KERDI-LINE-V é um conjunto completo para chuveiros à face 
do solo com escoamento vertical. Pode ser utilizado universalmente para 
a montagem em posição central numa superfície ou na área da parede. 
Na flange de ligação circundante do corpo do canal existe de fábrica 
uma guarnição colada fixamente de Schlüter-KERDI. Serve para uma 
ligação segura do corpo do canal à impermeabilização conjunta, tanto 
na área do solo como em paredes verticais. Nos comprimentos 70 – 120 
cm, os escoamentos de água no solo também estão disponíveis com 
escoamento vertical e descentral (Schlüter-KERDI-LINE-VOS).

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Escoamento em linha  
com escoamento vertical
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Componentes do 
conjunto:
A Impermeabilização de cantos 

(para parede lateral ascendente)

B Sifão de duas peças

C Corpos dos canais com lâmina 
de impermeabilização

D Caixa de descarga

E Tubo de escoamento

F Suporte de canal

Os canais Schlüter-KERDI-LINE estão fabricados em aço inoxi-
dável V4A, e existem versões para o escoamento horizontal ou 
vertical. Estão disponíveis em 14 longitudes de canal diferen-
tes, com um sistema de moldura e inserção interior (completa-
mente em aço inoxidável / perfurada /preparada para a inserção 
de uma peça cerâmica), e outro sistema de grelha portado-
ra da peça de acabamento sem moldura. Os corpos do canal  
KERDI-LINE foram concebidos para ser possível montá-los de forma 
variável tanto na área da parede como também na zona central. Em 
todo o caso, a guarnição Schlüter-KERDI colada de fábrica permite 
uma impermeabilização segura.
• Corpo do canal baixado em aço inoxidável de 1,5 mm sem  

marcas de soldadura
• Montagem simples com suportes de canal em poliestireno ajustados
• Montagem sem furos ou parafusos
• Isolamento acústico possível através de isolamento perimetral
• Disponíveis versões para escoamento horizontal ou vertical
• Escoamento horizontal na estrutura do piso
• Escoamento vertical através da estrutura do piso
• Sifão amovível 
• Utilização universal para montagem na parede ou ao centro
• Utilização vertical também em paredes laterais verticais 
• Nos comprimentos 50 – 120 cm também com escoamento hori-

zontal e frontal (Schlüter-KERDI-LINE-F)
• Guarnição Schlüter-KERDI colada fixamente de fábrica
• Impermeabilização no sistema com Schlüter-KERDI

Schlüter-KERDI-LINE-H um conjunto completo para chuveiros à face 
do solo com escoamento horizontal. Pode ser utilizado universal-
mente para a montagem em posição central numa superfície ou na 
área da parede. Na flange de ligação circundante do corpo do canal 
existe de fábrica uma guarnição colada fixamente de Schlüter-KERDI. 
Serve para uma ligação segura do corpo do canal à impermeabiliza-
ção conjunta, tanto na área do solo como em paredes verticais.

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Escoamento em linha  
com escoamento horizontal
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Componentes do 
conjunto:
A  Impermeabilização de cantos 

(para parede lateral ascendente)

B Sifão de duas peçass

C Corpos dos canais com lâmina de 
impermeabilização

D Caixa de descarga

E Tubo de escoamento

F Suporte de canal

G  Transição DN 40 a DN 50  
(apenas para KERDI-LINE-H 40)

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Inovações para um prazer  
no duche sem fim

Schlüter®-KERDI-LINE

Escoamento em linha

Altura de montagem: H 40 = 78 mm, H 50 = 97 mm

montagem na parede

montagem ao centro Altura de montagem: 24 mm

montagem na parede

montagem ao centro

1  Schlüter®-KERDI-LINE 
  Canais de escoamento com 

escoamento vertical ou horizontal

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER 
 placas com inlclinação

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE 
  Perfis de ligação à parede e de inclinação

2  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Moldura com grelha

  Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 
 Moldura com grelha de design

 Grelha portadora sem moldura


